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Al-Anbaa Friday 24th December 2010 - No 12490يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 18 من محرم 1432 ـ 24 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

أحالـت   «الكهرباء» 
العامة  النيابة  إلى 
قضايا بشأن سرقة 
التيـار وتعريـض 
للخطــر   األرواح 

 ص٥ 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Arb-Eng 4.5X6.ai   12/16/10   9:50:17 AM

 السـفير المصـري  فـي 
المصري  المعرض  افتتاح 
للعقار واالستثمار: جميع 
بحقيقة  ملتزمة  الشركات 
المشـاريع المطروحـة 
ص٣٣  المعـرض   فـي 

 األمير: حريصون على العدالة والمساواة
 مصادر حكومية  لـ «األنباء» : اسـتجواب رئيس الوزراء ينتهي عند حدود المنصة والنواب المؤيدون لعدم التعاون لن يتجاوزوا الـ ١٦

 مخلد عن تعرّضه لضغوط لتغيير موقفه  : «معصي» فمن يحرّكني ضميري  الرومـي: ال يجـوز للوزير إنابـة غيره فـي الرد على االسـتجواب زنيفر: نؤيد االستجواب وال نقبل بفرض الرأي والتدخل في القناعات
 مريم بندق ـ حسين الرمضان 

  موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
  سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

  أكد صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد حرصه الشديد على 
العدالة واملساواة بني أفراد الشعب 
القوانني على اجلميع  وتطبيق 

دون متييز أو تفريق.
  ونقـــل النائب عدنان املطوع 
الذي تشّرف صباح أمس بلقاء 
صاحب الســـمو األمير، نقل عن 
سموه التأكيد مجددا على استمرار 
احلياة الدستورية وبقاء مجلس 
األمـــة، مع التشـــديد على عدم 

اخلروج عن أحكام الدستور.
  وحول استجواب سمو رئيس 
الشـــيخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد، وفي الوقت الذي بدا فيه 
ان كتلة «إال الدستور» متمسكة 
بعدم التراجـــع عن تقدمي طلب 

عدم التعاون مع رئيس الوزراء 
عقب مناقشـــة االستجواب في 
جلسة ســـرية الثالثاء املـــقبل، 
أكدت مصادر حكومية لـ «األنباء» 
ان التعسف في اســـتخدام أداة 
االستجواب واملتمثل في إعالن 
تقدمي طلب عـــدم التعاون قبل 
مناقشة االستجواب سّهل كثيرا 
على احلكومة احلصول على دعم 

األغلبية النيابية.
  وكشفت املصادر ان أصوات 
النـــواب الذيـــن ســـيـــؤيدون 
طلب عدم التعاون لن تـــتعدى 
الـ ١٦ نائبا بأي حال من األحوال 
«والباب مازال مفتوحا خلفض 

هذا العدد».
  وأكدت ان احلكومة هادئة وغير 
قلقة بل ان هذا االستجواب يعتبر 
األسهل بالنسبة لالستجوابات 
التي قدمت لسمو رئيس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد «وسينتهي 
عند حـــدود املنصة» ولن تكون 

هناك تداعيات أخرى.
  وأمس أكد رئيس مجلس األمة 
جاســـم اخلرافي ثقته بالقضاء 
العادل، مشددا على «اننا في دولة 
مؤسسات ومن يتعرض لإلساءة 
فمن حقه اللجـــوء إلى القضاء، 

والقانون يفصل بني اجلميع».
  حديـــث اخلرافي جـــاء بعد 
رفضه تسّلم شـــكوى من مدير 
قناة «العدالة» الفضائية جعفر 
محمد ضد النائب د.فيصل املسلم 
على خلفية قيام املســـلم بإلقاء 
امليكرفون اخلـــاص بالقناة من 
منصة التصريحات الصحافية، 
وأضاف اخلرافي: «ان الشكوى 
غير الئحية ولن تدرج على جدول 

األعمال».
  من جانبه، قال نائب رئيس 

املجلـــس عبـــداهللا الرومي في 
تصريح صحافـــي انه ال يجوز 
للنائب املســـتجوب إنابة غيره 
لشرح االســـتجواب، وال يجوز 
للوزير املســـتجَوب إنابة غيره 
في الرد عليـــه وفق نص املادة 

١٣٦ من الالئحة الداخلية.
  النائب سعد زنيفر أكد تأييده 
الستجواب رئيس الوزراء، مشددا 
على ان فرض الرأي واإلحلاح في 
تغيير القناعات بشكل متعمد أمر 
مرفوض ولم نعتد عليه ويشّوه 

الدميوقراطية.
النائب مخلد    من جهته، قال 
العازمي تعليقا على املســـاعي 
اجلاريـــة للتأثير علـــى قناعته 
بشأن االستجواب: «معصي» فمن 
يحركني ضميري.. وموقفي من 
االستجواب والسرية أعلنه في 

اجللسة. 

 المطوع تشرّف بلقاء سموه أمس ونقل تأكيده على استمرار الحياة الدستورية 
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 رعب الطرود المفخخة يتجدد في إيطاليا عشية الميالد  
 رجال اإلطفاء واالسعاف يحيطون بالسفارة التشيلية في روما أمس بعد انفجار أحد الطرود املفخخة فيها                              (ا.ف.پ) 
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